
Technische Fiche 2019 
Geluidstechnicus 
Kenny Neave 
e-mail address: kenny@belgianquoband.be 
Tel. nummer: +32(0)491223327 

Groepsleden  
Rik “ROSSI” Michiels        Leadguitar  
Geert “PARFITT” Callens        Guitar 
Lieven “BASSIE” Vandenbroucke        Bass 
Wesley “MATT” Jaques   wesley@belgianquoband.be Drums 

Front of house vereisten 

Mengtafel:   BelgianQuoBand brengt zijn eigen FOH mengtafel mee (Behringer   
   X32) met bijhorende digitale stageblock. 
    
   Te voorzien door de lokale geluidsfirma: (zeer belangrijk !!!!): 

- 2x CAT5E kabel ethercon of ethernet (FOH - Podium)  
- Genoeg vrije ruimte voor het plaatsen van de mengtafel en 1 

extra flightcase. Onze stageblock zal op het podium geplaatst 
worden. Graag plaats voorzien voor 1x FC 60x60 

- Alle benodigde microfoons en kabels zoals in de lijst hieronder. 

Podium vereisten  

Monitors:  De monitormix wordt gedaan door onze FOH geluidsman.  
   We hebben minsten 4 identieke monitorwedges nodig op het   
   podium. Neem een kijkje op ons podiumplan voor de juiste plaatsing.  
  
    
   

Contact: Kenny Neave
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General 

Indien er een probleem opduikt bij het voorzien van het gevraagde 
materiaal, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze 
geluidstechnicus, en dat minstens 3 dagen voor de show. Indien 
niet hebben wij het recht de show op elk moment af te zeggen. 
Samen vinden we zeker en vast een oplossing voor elk probleem.  

Er wordt verwacht een geluidsinstallatie aanwezig te zijn van een gerespecteerd merk (A 
merken) en ABSOLUUT geen zelfbouw. Gelieve ook de microfoons te voorzien volgens 
onze priklijst, van degelijke merken en uit hun hogere kwaliteitscategorie. Te voorzien 
door de PA firma:  

- Een degelijk geluidssysteem voorzien van voldoende sub en met de mogelijkheid 
om de lokale dB limiet te bereiken zonder oversturing. Extra headroom wordt 
altijd geapprecieerd.  

- De geluidsinstallatie is aangepast aan de locatie.  
- Let alstublieft op de plaatsing van het systeem met als doel zo weinig mogelijk 

overspraak naar het podium te creëren.  
- Onze FOH geluidstechnicus heeft ten allen tijde, tijdens de soundcheck en tijdens de 

show, de mogelijkheid om aanpassingen te maken aan de systeemprocessie. (EQ, 
delays,…) 

Een minimum van 45 minuten change-overtijd wordt geapprecieerd door de band. De PA 
en alle materiaal op het podium zullen klaar zijn en in bruikbare staat bij het begin van de 
soundcheck. De geluidsinstallatie zal gebruikt kunnen worden op vol vermogen (volgens 
de dB limieten) tijdens de soundcheck.  

In het geval een 45 minuten change-over niet mogelijk is:  
- Bij onze aankomst wordt onze backline opgebouwd op Rolling Risers op het podium.  
- De plaatstelijke techniekers voorzien alle micro’s en podiumbekabeling 
- Een minimum change-over tijd van 30 minuten blijft noodzakelijk 

Belichting 
We hebben geen eigenlijk lichttechnicus mee. De organisatie is verantwoordelijk voor een 
passende lichtsfeer, aangepast aan de locatie. Gelieve geen groen te gebruiken in het 
frontlicht.  
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Inputijst

Alle microfoons uit deze lijst worden voorzien door de geluidsfirma/organisatie! 

CH Instruments MIC Info

1 KICK IN B91

2 KICK OUT B52 SHORT BOOM

3 SNARE TOP SM57, ATM350 SHORT BOOM/CLIP

4 SNARE BOTTOM SM57, ATM350 SHORT BOOM/CLIP

5 HI HATT KM184, C451B SHORT BOOM

6 TOM 1 E604, MD421, ATM350 CLIP

7 TOM 2 E604, MD421, ATM350 CLIP

8 TOM 3 E604, MD421, ATM350 CLIP

9 TOM 4 E604, MD421, ATM350 CLIP

10 OVERHEAD L C414, C451B TALL BOOM

11 OVERHEAD R C414, C451B TALL BOOM

12 BASS (Stage left) XLR OUT, NO DI NEEDED /

13 GUITAR GEERT LEFT (Stage right) XLR OUT, NO DI NEEDED KEMPER PROFILER

14 GUITAR GEERT RIGHT(Stage right) XLR OUT, NO DI NEEDED KEMPER PROFILER

15 GUITAR RIK (Center stage) E906, MD421 SHORT BOOM 

16 GUITAR RIK (Center stage) Direct Out

17 VOCALS GEERT (Stage right) BETA 58, SM58 TALL BOOM 

18 VOCALS RIK (Center stage) BETA 58, SM58 TALL BOOM 

19 VOCALS LIEVEN (Stage left) BETA 58, SM58 TALL BOOM 
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Zorg alsjeblieft voor voldoende stopcontacten in de buurt van elke muzikant. Minimum 4 
stuks per  persoon! En dit op 230V, stabiele stroom met een goede aarding. Elke schade 
aan de backline die voortkomt uit een slechte stroomvoorziening, zal worden vergoed door 
de organisatie!  

Bedankt voor uw medewerking. Wij kijken er alvast naar uit om u te ontmoeten en om er 
samen een te gekke show van te maken.   

- BelgianQuoBand - 
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